Vad säger du sugan?
”Vanlig på frisk, humusrik, kvävefattig jord. Hagmark, bryn, vägrenar,
markhällar, rasbranter, sydberg, glesa skogar” − det är vad den nordiska
floran har att säga om blåsugans uppträdande. Kort och koncist, men
kanske inte speciellt poetiskt. Det är väl å andra sidan inte en floras
uppgift att komma dragande med litterära utsvävningar; det gör så
många andra så mycket bättre. Men samtidigt − hur mycket torra artlistor och strikt vetenskapliga argument för floravård, man än argumenterar med, så är det väl själva känslan för växterna och deras miljöer som får oss att kämpa vidare? De olika arterna blir inte främst en
samling gener utan gamla vänner som man blir glad att återse.
Jag minns en gång för något år sedan när jag var ute på en vanlig
enkel skogspromenad strax söder om Säter. En sån där vanlig trivialtrist
dalaskog där brukens kolhunger och skogsmaskinernas gripklor sedan
länge tuggat i sig det mesta av intresse. Så satt blåsugan plötsligt där
framför fötterna och hojtade ”hallå drummel, du trampar på både mina
och dina egna rötter. Ser du inte att det är en kolbotten du traskar på?”
Ödmjukt stannade jag upp, la örat mot marken och tyckte mig höra
historiens vingslag. Hade den plantan setat där på sin fläck sedan
hästarna frustande försökte dra kollasset uppför sluttningen och vallkullan nervöst sökte kossan som fått smak på svamp och sprungit långt
bortåt fanders? Eller hur lyckas annars en växt hitta den minimala
markplätt med speciella villkor där den förmår överleva?
Ängssvamparna är en annan grupp som, för den som förmår läsa
tecknen, visar hur vi trampar på nuets skarpa egg mellan ett svårutforskat då och ett än mer outgrundligt sedan. Läs mer om dem i Anders
Janols artikel i detta nummer. Vill du sedan tillfälligt kliva av nuet och
göra ett avtryck i historieskrivningen, ska du höra av dig till Inge Palmqvist och be att han skickar sitt program för inmatning av växtuppgifter
som nu finns i en ytterligare förbättrad och samtidigt förenklad variant;
det är så enkelt att till och med jag tror jag klarar av det. Sedan ses vi
väl på årsmötet söndag 22 mars, då Svenska Botaniska Föreningens
ordförande Margareta Edqvist kommer och berättar för oss om floraväkteri och floravård på olika håll i landet?
Nå, vad säger du sugan − vad tror du om finanskrisen?
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